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      ΚΟΙΝ.: ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
        
ΘΕΜΑ: Περιορισµός ανταγωνισµού λόγω υπερβολικών απαιτήσεων που 
εισήχθηκαν στην διακήρυξη του έργου: "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ" εκτιµώµενης αξίας  509.677,42 € (πλέον ΦΠΑ). 

 

Κύριοι, 

 
Ο Σύνδεσµός µας πληροφορήθηκε την διακήρυξη του εν θέµατι διαγωνισµού και θεωρούµε 
ότι έχουν περιληφθεί υπερβολικές και αδικαιολόγητες απαιτήσεις προσκόµισης υπεύθυνων 
δηλώσεων και δειγµάτων από τους συµµετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία επί ποινή 
αποκλεισµού που ως µόνο αποτέλεσµα θα έχουν την µείωση του ανταγωνισµού.  
 
Συγκεκριµένα τα προβλεπόµενα που απαιτεί το άρθρο 24.2, ο Σύνδεσµός µας κρίνει ως 
αδικαιολόγητα  και υπερβολικά για να προσκοµίζονται επι ποινή αποκλεισµού από όλους 
τους συµµετέχοντες.  
 
Ειδικότερα οι προβλέψεις του άρθρου 24.2 έχουν ως εξής:  
 
"24.2 Ο ηλεκτρονικός (υπό) φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα: 
- α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ) 
- β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ 
για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση 
Στον (υπό) φάκελο «Τεχνική Προσφορά» οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε 
ποινή απορρίψεώς τους από την συνέχιση του διαγωνισµού τα ακόλουθα: 
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερα και σε κατάσταση 
λειτουργίας τα υπό προµήθεια υλικά σύµφωνα µε την µελέτη και τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας . 
2. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών έτοιµων προς 
λειτουργία. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου για ύπαρξη και παροχή 
ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη, 
του υπό προµήθεια είδους. 
4. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνει πως µετά την ολοκλήρωση των 
προτεινόµενων παρεµβάσεων, θα παραδώσει στον ∆ήµο Αχαρνών τα βιβλία συντηρήσεων / 
εγχειρίδια περιοδικής συντήρησης καθώς και αναλυτικά εγχειρίδια manual των υπο 
προµήθεια εξοπλισµών παιδικής χαράς µε αναλυτική κωδικοποίηση των επιµέρους 
τµηµάτων που το απαρτίζουν προκειµένου να είναι εύκολη για το ∆ήµο η µελλοντική 
αντιµετώπιση αντικατάστασης τµηµάτων των εξοπλισµών σε περίπτωση φθοράς ή 
βανδαλισµού. 
5. Υπεύθυνη αναλυτική δήλωση για την συµµόρφωση ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και των τευχών µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου. 
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6. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή (ή –ων) και σε περίπτωση εισαγόµενου είδους από 
τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνουν ότι τα ως άνω είδη είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της µελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. 
7. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.   
8. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνει το συνεργείο τοποθέτησης καθώς και πως η 
τοποθέτηση του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας 
ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 . 
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεσµεύεται για την ορθή τοποθέτηση των ελαστικών πλακιδίων 
ασφαλείας έτσι ώστε να µην δηµιουργείται ανισοσταθµία µεταξύ της τελικής επιφάνειας 
µπετόν –δαπέδου ασφαλείας και του περιβάλλοντα χώρου προς αποφυγή τραυµατισµών 
10. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την παράδοση θα έχει τοποθετηµένη πινακίδα επάνω στον 
εξοπλισµό µε τις ακόλουθες πληροφορίες: 
• Επωνυµία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς παραγωγής του κάθε 
οργάνου. 
• Ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των παιδιών. 
• Μέγιστος αριθµός χρηστών. 
• Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναµα αυτών. 
 
11. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο εξοπλισµός θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και ότι θα διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης ΕΝ 1176 και 
ΕΝ 1177, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µελέτη, επί ποινή αποκλεισµού. Για την απόδειξη 
αυτών ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισµού: 
i) πιστοποιητικό συµµόρφωσης εκδοθέν στο όνοµά του κατασκευαστή ο οποίος και θα 
δηλώνεται επί ποινή αποκλεισµού στην τεχνική προσφορά του συµµετέχοντα, σε υπεύθυνη 
δήλωση του συµµετέχοντα αλλά θα υπάρχει και η δήλωση αποδοχής προµήθειας από την 
κατασκευάστρια εταιρεία οργάνων, δαπέδων κλπ προς το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό. 
To πιστοποιητικό συµµόρφωσης εκδοθέν στο όνοµά του κατασκευαστή, θα είναι από 
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης, µε το οποίο να αποδεικνύεται η συµµόρφωσή τους µε 
τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων: 
• ΕΝ1176:2008 (σχετικά µε την ασφάλεια του εξοπλισµού παιδικών χαρών), 
• EN 1176-1:2008, EN 1177:2008 και EN 71-3 (σχετικά µε την ασφάλεια των δαπέδων 
ασφαλείας) 
ii) Πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001, ή άλλο ισοδύναµο των κατασκευαστών των 
προσφερόµενων εξοπλισµών παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας 
iii) Πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC: Chain of 
Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of 
Custody ή ισοδύναµο τους, που να πιστοποιεί ότι διαχειρίζεται καταλλήλως την ξυλεία που 
χρησιµοποιεί κατά την διάρκεια της παραγωγικής της διαδικασίας και στα πλαίσια της 
αειφόρου ανάπτυξης, της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς 
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 του υπευθύνου που θα αναλάβει, 
(βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνης δήλωσης του συµµετέχοντος), την 
εγκατάσταση των προσφερόµενων εξοπλισµών, σχετικά µε εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη εξοπλισµού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισµού & δαπέδων ασφαλείας. 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκοµίζεται ακόµη και αν η εγκατάσταση 
του υπό προµήθεια εξοπλισµού πραγµατοποιηθεί από τον ίδιο τον συµµετέχοντα, επί ποινή 
αποκλεισµού. 
Στην περίπτωση που τα πιστοποιητικά είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής, τότε θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά και από νόµιµη ελληνική µετάφραση επικυρωµένα από αρµόδια 
αρχή ή δικηγόρο, (και όχι υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόµενα όργανα θα 
πιστοποιηθούν ως την ηµεροµηνία παράδοσής τους) επί ποινή αποκλεισµού θα υποβληθούν 
κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο που έχει το δικαίωµα 
προς τούτο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου  Εξωτερικών. 
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12. Μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, θα παραδώσει στο ∆ήµο τα απαιτούµενα 
του ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 2029/Β’/25-7-2014 και 
ισχύει. 
13. Κάθε επιπλέον των παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που απαιτείται να 
υποβληθεί στον ∆ιαγωνισµό, από την Παρούσα ∆ιακήρυξη. 
 
Επίσης υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι: 
1. ∆είγµατα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, υλικών των προµηθευόµενων ειδών 
τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν εντός 2 εργάσιµων ηµερών πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών επί ποινή αποκλεισµού στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
: 
- τεµάχιο ξυλείας 95x95 
-τεµάχιο HPL 
-τµήµα αντιολισθητικού δαπέδου παταριού 
-τµήµα αλυσίδας 
-τµήµα δαπέδου ασφαλείας 4 & 6 εκ 
Τα δείγµατα θα συνοδεύονται µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και θα είναι τοποθετηµένα 
σε συσκευασία σφραγισµένη µε ευκρινώς αναφερόµενα τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει δικαίωµα, πλήρως αιτιολογηµένα, να απορρίψει όποια δείγµατα 
δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του προσφερόµενου εξοπλισµού είτε δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει 
κάθε επί πλέον δείγµα και διευκρίνιση επί των υπό προµήθεια ειδών. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού είναι ο µόνος αρµόδιος για την αποδοχή των δειγµάτων. 
Η αξία των δειγµάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού 
βαρύνει τους συµµετέχοντες και δεν καταβάλλεται. 
2. Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από prospectus ή 
καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. 
Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου 
αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 
προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως 
προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. 
Παράβαση του όρου – µονοσήµαντης προσφοράς - θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της 
προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.". 
 
 
Ο Σύνδεσµός µας εκτιµά ότι οι σχετικές απαιτήσεις θα έχουν ως αποτέλεσµα την 
αποθάρρυνση πολλών εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα επιθυµούσαν να µετάσχουν στον 
εν θέµατι διαγωνισµό και οι οποίες έχουν όλα τα νόµιµα απαιτούµενα προσόντα.  
 
Σε κάθε περίπτωση αφού οι εν λόγω απαιτήσεις περιλαµβάνονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, δεσµεύουν νοµίµως τον τελικό ανάδοχο και δεν υπάρχει λόγος να 
εµφανίζονται επί ποινή αποκλεισµού στην διακήρυξη. 
 
Κατόπιν αυτών ζητάµε την προσαρµογή της διακήρυξης απαλείφοντας τις επιπλέον αυτές 
απαιτήσεις ώστε να επιτευχθεί ικανός ανταγωνισµός κατά το διαγωνιστικό στάδιο του 
έργου.   

Με τιµή,  

 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  


